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Toch een vereniging die constant bezig om jeugd op
te leiden/begeleiden, maar ook geen vat hebben op
de jeugd van tegenwoordig.

V I S S E R S L A T I J N
Zo vlak voor het vertrek naar een altijd zonnig
Madeire, waar wij van een welverdiende vakantie
gaan genieten, moet ik nog wat inspiratie opdoen
voor het clubblad.

Huizen is voor de eerste twee teams een samenwerking aangegaan met Hilversum. De eerste twee
teams zullen bestaan uit twee leden van Huizen en
twee leden van Hilversum en zullen zowel in de najaars- als in de voorjaarscompetitie spelen onder de
naam Huizen. Wel zal er verdeeld bij beide verenigingen thuiswedstrijden zijn. Op de site van de t.t.v.
zal duidelijk worden vermeld wanneer deze teams bij
Huizen thuisspelen. De thuiswedstrijden spelen ze
gelijk met het eerste senioren team.

Na het laatste clubblad is er niet veel meer gebeurd.
De competitie was afgelopen en restte nog de
bekerwerstrijden. Daar hebben we met 4 teams aan
deelgenomen, die allen door de eerste ronde zijn
gekomen en daarna gesneuveld, waarbij aangetekend dat team 2 het verst is gekomen.

AFSCHEID

Ook de clubkampioenschappen voor de jeugd zijn
afgewerkt, op de meest zonnige en hete zaterdag die
we de afgelopen tijd hebben gehad.

Zaterdag 19 juni, de dag dat Nederland zich plaatste
voor de volgende ronde, hebben velen afscheid
genomen van Henk, Darlenys en Celia, die 28 juni
definitief vertrekken uit Nederland, waar Henk de
laatste periode voor zijn pensioen (dan is hij namelijk
52 jaar) gaat werken voor de marine. De verwachting
is dat hij zich daarna definitief daar gaat vestigen, al
zal hij ongetwijfeld wel eens in Nederland te zien
zijn, zeker als het er nog een keer van komt als Kees
en Vivian in de echt gaan.

Nu hebben we nog de zomeropening op de vrijdagen
en als je even niet oplet staat het nieuwe seizoen al
weer voor de deur.
De voorbereidingen zijn hier al weer in volle gang.
De seniorenteams zijn al samengesteld en die zult u
ongetwijfeld verderop in het clubblad vinden.
Vermeldenswaardig is dat we het najaarsseizoen
starten met drie teams in de eerste klasse. Dat heeft
te maken met de overgang van spelers van Good
Luck, waarvan wij (en dat was wel de vereiste) hun
plaats in de eerste klasse konden overnemen. Een
hartelijk welkom vanaf deze plaats voor de ons niet
onbekende spelers.

Ik, en ik spreek denk ik namens velen, wens de familie daar veel geluk. We zullen Henk en Darlenys missen op de zaterdagen (zeker onze magen) en ook de
gezelligheid die we met Henk mochten beleven (ook
als hij ging niezen) op de vereniging.
TOT SLOT

De jeugdteams zijn ook bekend. We gaan volgend
seizoen de najaarscompetitie in met 7 teams en daar
mogen we trots op zijn, als we kijken (Almeerspin
uitgezonderd) hoe andere verenigingen moeite hebben met het handhaven van hun teams.
Een voorbeeld hiervan is Hilversum, die van 12 teams
terugvallen naar 7 teams.

Als laatste wil ik iedereen een prettige vakantie toe
wensen. Geniet van de rust die nodig is om het volgende seizoen weer fit aan de wedstrijden te kunnen
beginnen.
Voorzitter Jan Visser
Openingsbarbecue
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Op zaterdag 28 augustus wordt de jaarlijkse
openingsbarbecue gehouden. Net als andere jaren
een leuk begin van het nieuwe seizoen. De aanvang
zal zijn om 17:00 uur. De prijzen zijn nog niet bekend,
maar die volgen nog. Je kunt je opgeven via de mail
op zkc@ttvhuizen.nl .
Zet deze datum maar vast in de agenda!
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Namens de ZKC
Kees Visser.
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Team indeling senioren najaar 2010
Team1
3 divisie zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius

Team 2
1 klasse vrijdag
Patrick Visser
Quinten van Dissel
Kornel Ringelberg

Team 3
1 klasse vrijdag
Jerry van Leeuwen
Gerard Kampst
Danny Harthoorn

Team 4
1 klasse vrijdag
Robert Bunschoten
Geert Molenaar
Jurriaan Dekker
Ruben Lam

Team 5
3 klasse vrijdag
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Edwin van Dijk
Monique Kievith
Thijs Fennis

Team 6
3 klasse vrijdag
Gerben de Jong
Kees Visser
Rob Barendregt
Nico Sentinie
Hans Penraat

Team 7
4 klasse vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine Dekker Van Duinkerken
Pieter Bosch

Team 8
4 klasse donderdag
Piet Knop
Ernst Baars
Yorrick Westland
Richard Hol

Team 9
4 klasse donderdag
Monique Gerritse-van de Brug
René Pauli
Laurens Kous
Joop Manussen

Team 10
5 klasse dinsdag
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Alex Smit
Joop Rövekamp

Team 11
5 klasse donderdag
Ingeborg Rebel
Albert de Weerd
Cees Lam
Marcus Witteman

Team 12
5 klasse vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Manuela Schuurman
Paul Dekker

Team 13
5 klasse vrijdag
Gerrit Snikkenburg
Leo van Bijleveld
Hans le Poole
Piet Traarbach

Team 14
5 klasse vrijdag
Henny Dekker
Martin van Toorn
Piet Zittersteijn
Bert Jongerden
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Namens de TCS
Bert Jongerden

e

De week van Manuela Schuurman

Maar goed, dan is het ontbijt maken en lunch voor
ons allebei.
Op maandag en donderdagochtend ben ik altijd vrij,
dan begin ik om 1 uur en werk ik tot negen uur ‘s
avonds. Op deze ochtend doe ik een deel van het
huishouden en ook nog leren (inmiddels ben ik geslaagd, dus hoeft dat niet meer) en heb ik wat meer
tijd over voor mijn andere hobby. Nee, dat is niet
schoonmaken, maar kleding maken. Ik werk 40 uur
bij de Praxis als verkoop medewerkster, en daar sta
ik op de decoratie- en sanitairafdeling. Dit is 1 van de
leukste, maar ook de moeilijkste afdeling. Het is niet
alleen je klanten helpen, maar ook ben ik verantwoordelijk om te zorgen dat de vakken vol en schoon
zijn. (vervolg op blz:4)

Jeetje, wat is dit moeilijk. Het is zo makkelijk om nee
te zeggen…….dus ga ik, met al mijn goede bedoelingen, achter de pc zitten om ‘De Week van’ te vertellen.
Maar waar moet ik beginnen, ja bij het begin natuurlijk (hoor ik je denken). Maar ja, het is vakantie, dus
geen tafeltennistraining, geen competitie, wat saai
eigenlijk hè! Inmiddels heb ik besloten om over een
week te vertellen waarin dit allemaal wel gebeurd.
Het weekend is weer voorbij en de week gaat beginnen. Normaal gaat de wekker om half acht en soms
ook wel om zes uur, als Marcel vroege dienst heeft.
En dat is wel erg vroeg hoor.
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(vervolg van blz:3)
Soms is er een assortiment- wissel, ook dit moet je
voorbereiden en ten uitvoer brengen. Dus ik ben ‘s
avonds best moe.
Op dinsdagavond gaan we trainen, en wat ben ik blij
met deze nieuwe trainer, omdat ik nog veel moet leren en ik eigenlijk wil ik zo goed worden als Marcel,
dus ja moet ik veel trainen. Maar ik vind het wel
jammer dat deze training voor mij wat laat begint, ik
lig meestal wel rond tien uur op bed. Als ik te laat
naar bed ga, dan kan ik het niet zo goed vol houden
en ben ik echt kapot. Maar ja, je moet wat over hebben voor je sport.
De volgende dag is het gewoon weer om half acht
eruit en ontbijt en lunch voor ons maken, maar
woensdagavond is onze avond en spreken we niets
af. Zijn we lekker met zijn tweeën.
Inmiddels zijn we bij de donderdag aangekomen en
ja, daar is het andere deel van het huishouden.
Vrijdag is bij ons altijd stressen, want ik werk tot zes
uur en marcel tot kwart voor zes. Marcel maakt dan
meestel het eten, want de ene week halen we de
kinderen op, en de andere week spelen we competitie, of ik blijf thuis op vrijdagavond en speelt Marcel
en soms andersom, maar in die drie kwartier moet er
gegeten worden, spullen gepakt en gedoucht.
In het weekend dat we de kinderen hebben, ben ik
altijd vrij op zaterdag, de andere zaterdag werk ik
gewoon. En ja, ook in het vrije weekend moeten de
werkkleren gewassen en weer gestreken worden.
We proberen altijd in dat weekend leuke dingen met
de kinderen te doen. En het andere weekend probeer ik een beetje uit te rusten, en me weer klaar te
maken voor een nieuwe werkweek.
Ik heb geprobeerd er een verhaal van te maken, dit is
niet mijn sterkste kant ……. Omdat ik dyslectie heb,
maar toch heb ik mijn best gedaan. Ik geef bij deze
de pen door aan…….. ja, aan wie zal ik dat doen?
Nicole van Beurden, jij mag de volgende doen!
Vrijwilligers uitje TTV Huizen
Zaterdag 29 mei stond in het teken van het jaarlijkse
vrijwilligers uitje van de TTV.
Ongeveer 30 vrijwilligers hadden zich opgegeven
voor dit uitje. Verzamel plaats was om 17.30 uur in
het Bowlingcentrum in Huizen. Na een eerste drankje begonnen we om 18.00 uur met bowlen. Twee uur
lang werden er vijf bowlingbanen onveilig gemaakt.

(vervolg op blz:5)
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(vervolg van blz:4)
De laatste wedstrijd om de derde en vierde plaats
was in Boxtel tegen Elan. Deze wedstrijd was een
gezellige wedstrijd, waar het nergens meer om ging.
De jongens van ELAN en HUIZEN kennen elkaar al
zolang, dat het een gezellige middag was. De uiteindelijke uitslag was 5-5, maar Elan had een beter
gamegemiddelde en werd derde.
Jongens van Huizen 1, nogmaals gefeliciteerd met
jullie behaalde vierde plaats.
Team 2 had een aantal moeilijke laatste wedstrijden
en werd derde. Een goed resultaat dat toch wel recht
geeft om een klasse hoger te gaan spelen en wel
landelijk B in plaats van landelijk C. Er is veel gebeurd
met team 2 en in het stukje van de wedstrijdleider is
daar ook wel wat over te lezen. Het komt er in het
kort op neer dat wij samengaan met Hilversum en zo
weer twee landelijke teams op willen stellen en wel
een landelijk B-team met 2 spelers van Huizen (Nico
en Sander) en 2 spelers van Hilversum, en een landelijk C-team (misschien een 1e klasseteam) met 2 spelers van Huizen (Maxim en Kevin) en 2 spelers van
Hilversum.
Een oplossing die door Peter en Henk O. in overleg
met Eugene Staffhorst van Hilversum is opgezet, om
op deze manier alle spelers een goede plek te geven.

Ondertussen stroomde ook de drank rijkelijk. Na het
bowlen verplaatste het gehele gezelschap zich naar
het restaurant van het Bowlingcentrum, om daar
met zijn allen lekker te gaan eten en kletsen.
Tijdens het eten las onze voorzitter nog een brief
voor van Geert de vrijwilligers coördinator binnen de
TTV. Geert welke niet aanwezig was (jaja song festival hè) kreeg op een ludieke manier applaus: 30
sms’jes in 1 minuut 
Al met al was het weer een geslaagd vrijwilligers uitje
dit jaar!

Team 3 en team 4 hebben het prima gedaan en blijven in de vijfde klasse spelen. Er komt een zesde
klasseteam bij en daarom worden de krachten verdeeld over de teams.
Dat betekent ook dat we weer een extra begeleider
nodig hebben, iemand die met de spelers meegaat
naar de uit- en thuiswedstrijden om de spelers te
begeleiden. De begeleiding van een jeugdteam is een
voorwaarde van NTTB om mee te mogen spelen in
de competitie. Indien er geen begeleider aanwezig is,
krijgt de club een boete. Een begeleider kan iemand
van de club zijn, maar een ouder is natuurlijk net zo
goed, soms zelfs beter, daar hij of zij de spelers goed
kent.

Namens de ZKC
Robert Bunschoten

Team 5 en team 6 hebben het in de starterscompetitie zeer goed gedaan. Ze behaalden daar zulke goede
resultaten, dat een aantal spelers doorschuift naar
de zesde klasse. Timo, Ariane, Tim en Louise gaan
een klasse hoger spelen en wel in de zesde klasse.
Celia gaat helaas naar Curaçao en van haar moeten
wij met pijn in ons hart afscheid nemen. We zullen
haar missen, maar wensen haar ook veel succes op
Curaçao. (vervolg op blz:6)

Van de TCJ (JEUGD)….
Het is 20 juni 2010 als dit stukje wordt gemaakt en
alle resultaten zijn nu bekend van de jeugdteams.
Het was een prachtig seizoen.
Team 1 speelde in de kampioenspoule en werd uiteindelijk vierde van Nederland, een prachtige plaats.
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(vervolg van blz:5)
Vanuit de recreanten is een aantal spelers onder leiding van Gijs Molenaar weer gereed gemaakt voor
de starterscompetitie. Uit de grote groep van Gijs
kunnen we twee startersteams maken en daar zijn
wij zeer blij mee.

De halve finales gingen zoals de meesten al hadden
verwacht: tussen Quinten van Dissel en Nico Sentini
en Ruben Lam en Maarten Versloot. Quinten en Ruben wisten te winnen en stonden tegen elkaar in de
finale.

Wat betreft de toernooien willen wij jullie nog meedelen dat er eind augustus de GOOIMEER CUP JEUGD
wordt gespeeld. Dit is een toernooi tussen Almeerspin en Huizen om de GOOIMEER CUP JEUGD. Dit
toernooi gaan we proberen elk jaar aan het begin
van het seizoen te spelen als voorbereiding op de
komende competitie.

In de finale leek Ruben net zoals ’s ochtends aan het
lange eind te trekken, maar Quinten kwam, helaas
voor Ruben, toch nog op tijd terug in de wedstrijd en
werd daarmee voor de tweede keer op rij Algemeen
Clubkampioen.

Er wordt door de TCJ een brief gemaakt met alle belangrijke data en de indeling voor de trainingen. Deze
brief komt ongeveer half augustus bij je thuis, dus let
op je brievenbus.
Als allerlaatste willen wij iedereen een prettige
vakantie toewensen en als je een vriendje of vriendinnetje tegenkomt die ook wil gaan tafeltennissen:
neem hem of haar mee! Hoe meer spelers, hoe
leuker het wordt op de club.
Technische Commissie Jeugd.
Peter van de Broek, Harry Kempers, Cees Lam en
Gerben de Jong,

Namens de TCJ,
Gerben de Jong

Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen Jeugd 2010
Het ouder kind toernooi.

Op deze extreem warme dag streden er vanaf 10 uur
's ochtends 15 jonge helden en heldinnen, om de
titel Clubkampioen Jeugd 2010. ’s Ochtends werd er
gespeeld om de prijzen voor de eigen klasse, hieronder volgen de winnaars per klasse:

Al enkele jaren ben ik pleegouder van een van onze
jeugdleden om deel te nemen aan het ouder kind
toernooi. Enkele jaren was ik de pleegvader van Nico
en we hebben zelfs een keer gewonnen. Het kost wel
steeds een vrije zaterdag, maar het plezier dat je er
een jeugdlid mee doet is meestal erg leuk.

Kampioenspoule
Landelijk C
e
1 : Ruben Lam
1e: Nico Sentini
2e: Quinten van Dissel 2e: Sander Lam
5e Klasse
1e: Kristel Koelewijn
2e: Yoeri Tax

Dit seizoen was ik niet gevraagd en ik dacht te kunnen genieten van een vrije zaterdag. Op donderdagavond kwam Cees Lam me vragen of ik zaterdag iets
te doen had. Op mijn ontkennend antwoord vroeg hij
mij of ik bereid was om mee te doen aan het ouderkind toernooi. Louise Kos haar vader was geblesseerd
en kon niet meedoen. Vandaar dat ik weer aantrad
op het ouder-kind toernooi.

Starters
1e: Louise Kos
2e: Celia Klein

’s Middags werd er gespeeld voor de Algemene
Clubkampioenschappen. Alle spelers werden op
sterkte geplaatst en er waren eigenlijk bijna geen opvallende uitslagen.

Ik was op tijd aanwezig en ik vroeg als gast van de
club om een kopje koffie. (vervolg op blz:7)
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(vervolg van blz:6)
Ik wist niet of dat standaard verstrekt werd aan ouders op die dag. Ik vond dat ik daar recht op had.
Gerben deed niet moeilijk en ik kreeg het. Wat hij
dacht vroeg ik me niet af. Na enige tijd kwam ook
Louise. We hebben nog even ingespeeld en voor we
om het echie gingen spelen vroeg ik haar of ze leuk
wilde spelen of dat ze wilde winnen. Zij wilde winnen. Dat hield voor mij in dat binnen de spelregels
alles geoorloofd was. Al gauw kreeg ik in de gaten
dat dat lang niet altijd wenselijk was. Tegen Carolien
Tempelaars mocht ik niet tot het gaatje gaan omdat
dat niet eerlijk zou zijn. Er was een handicap die niet
paste, dus paste ik die aan. We probeerden om er
een leuk spelletje van te maken. Naar mijn idee lukte
dat.

Op tijd een let vragen en stoppen als Harry dat niet
verwacht, gemeen kijken en op tijd lachen en vooral
veel praten waren voldoende om het spel van Harry
te ontregelen en hem echt KANSLOOS te laten. We
moesten met 3-0 winnen om in de finalepoule te
komen, dus ook tijdens het dubbel moest er van alles
gebeuren. Als Louise goed heeft opgelet heeft ze
geleerd hoe je ook van spelers kan winnen die iets
beter zijn.
We kwamen in de finalepoule. Ook daar kwamen we
spelers tegen waar normaal niet van te winnen is.
We moesten tegen de familie Lam. Sander en Cees.
Sander moest er aan Louise 8 voor geven. Ik probeerde Louise te coachen. Ik gaf haar de opdracht
om niet de voorsprong te verdedigen, maar op elke
bal te slaan, ze hoefde maar drie punten te maken.
De eerste game verloor ze. De tweede was succesvoller, ze gaf Sander geen kans en sloeg op elke bal
en dat lukte wonderwel. De derde game moest dus
de beslissing brengen en daarbij trok Louise met 11-9
aan het kortste eind.Het spel tegen Cees is voor mij
net zo als het spel tegen Harry, het moet verboden
worden om tegen mij met links te spelen, Cees heeft
voor mij echter een groot nadeel. Hij is niet vatbaar
voor letballen, praten, lachen, gemeenkijken. Kortom, ik had geen schijn van kans. Het dubbel werd
een heel sportieve strijd, Cees en Sander gaven ons
alle kans om te spelen. We wonnen de dubbel. Dat
was echter niet voldoende. Sander en Cees Lam
werden de terechte winnaars van het ouder-kind
toernooi.

Het werd moeilijk tegen Liquenda Molenaar en Manuela Schuurman. Louise won makkelijk, maar het
spelletje van Manuela ligt mij niet zo goed. Zij speelt
zo snel en voor een oude man is dat niet lekker, dus
ik moest de trukendoos, voor zo ver ik die bezit,
open trekken en het spel vertragen. Het lukte wonderwel en ik won. Met het dubbel was ik nog in de
mood van de trukendoos en ik had moeite om terug
te schakelen naar leuk tafeltennis. Ik overtrad een
onbeschreven wet om in het dubbel alleen te scoren
op de gelijkwaardige tegenstander. Onbeheerst sloeg
ik een bal en Liquenda kon die niet teruggeven. Eigenlijk was de toon toen gezet. Hoewel ik ook mijn
best deed om binnen de normen te spelen, lukte dat
in de ogen van Manuela niet meer.

Louise en ik werden tweede. Ik vraag me af hoe het
was gelopen als Louise had gezegd dat ze alleen
maar leuk wilde spelen. Had ik dat ook gekund?
Het toernooi werd georganiseerd door Gerben de
Jong, geassisteerd door Kevin Kos. Het verliep echt
zonder problemen. Zij verdienen dus een pluim.
Maar ook de deelnemers verdienen dat, vooral de
ouders die de moeite namen om met hun kind een
aantal leuke wedstrijden te spelen. Eigenlijk hoop ik
dat het komende jaren niet meer nodig is om stiefouders op te roepen. Veel ouders zullen ervaren wat
het is om het spel te spelen waar hun kinderen elke
zaterdag mee bezig zijn.

Daarna kwam de wedstrijd tegen mijn “angstgegner”
Harry Kempers. Het zou verboden moeten worden
om links te spelen . Harry heeft een voor
mij vervelend spelletje en het enige dat ik kon doen
was alle registers opentrekken en met het mes tussen de tanden er tegenaan gaan, want uiteindelijk
had Louise gezegd dat ze wilde winnen.

Henk Oversteegen
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Jeugdcompetitie

We hebben nu voor Huizen 1 (want zo gaan we wel
van start, je mag voor een combinatie- team geen 2
namen meer opgeven zoals bijv. Huizen/Hilversum)
2 spelers van Huizen en 2 van Hilversum, dat is opgegeven voor landelijk B.

Op de valreep voor de vakanties nog even een stukje
in de Voltreffer van de competitieleider.
Het seizoen zit er weer op, hopelijk heeft iedereen
voor zichzelf een goed gevoel hier over.Iedereen wil
altijd wel dat het iets beter was gegaan, maar dat
gaat niet altijd. Het was deze keer een seizoen zonder kampioenen, maar er is wel heftig om gestreden,
het kan ook niet elk seizoen feest zijn. Jammer is het
dat ons 1e team, wat toch bij de beste 8 van Nederland hoorde, helemaal uit elkaar is gevallen.
Het is daarom ook zo jammer dat je de ene week aan
de bar hoort “We gaan allemaal door bij de jeugd in
het landelijk A”, en nog geen 2 weken later hoor je
dat het niet door gaat. Maarten gaat terug naar
Woerden en gaat daar bij de senioren spelen en
Quinten gaat landelijk A spelen bij Elan in Baarn,
alleen Ruben is nog gebleven en gaat nu bij de senioren spelen bij Huizen (wat hij overigens al deed).
Maar gelukkig blijft Quinten wel spelen bij de senioren in Huizen. Wel vind ik het een beetje zwak van
Elan (in de persoon van Flip) dat hij zonder overleg
met de verenigingen spelers wegkaapt bij anderen.

Voor Huizen 2 geldt hetzelfde, alleen dan voor landelijk C. Het zal voor team 1 niet moeilijk zijn, maar zo
ik begrijp zijn er voor team 2 nog wel wat vraagtekens, we hopen dus maar dat het allemaal lukt.
Voor ons en ook voor Hilversum vonden wij dit toch
de beste oplossing.
Wat mij nu nog rest zijn ook de afdelingteams op te
geven voor de najaarscompetitie, de Landelijke zijn al
opgegeven.
Zoals het er nu voor staat, starten wij het nieuwe
seizoen met 7 teams. Dat is toch weer iets meer dan
vorig seizoen.
Dan nu de teams voor het nieuwe seizoen:
Huizen 1
Huizen 2
Landelijk B
Landelijk C
Nico Sentini
Maxim van de Kaaij
Bastiaan van der Sande
Jesper Berrens
Sander Lam
Kevin Kos
Jordy Bredenbeek
Ilan Meijer

Dan nu naar het competitie gedeelte: Huizen 1 is
toch als 4e team van Nederland geëindigd in de playoffs van de Voorjaarscompetitie en dat is toch best
een goed resultaat.
Verder zijn alle team al belicht in de vorige Voltreffer, dus dat hoeft nu niet meer.
Ik denk dat er daardoor verder dan ook niet zo heel
veel te melden is, wel moesten we voor het nieuwe
seizoen een oplossing vinden voor ons 1e en 2e team,
welke we toch wel graag in de landelijke competitie
willen houden.
En omdat wij vonden dat Nico en Sander toch eigenlijk wel wat hoger moesten spelen dan landelijk C,
wilden we voor team 1 wel landelijk B aanvragen.
Maar aangezien dat voor Maxim en Kevin nu nog een
beetje te hoog gegrepen is, zochten we naar een
oplossing. We vonden het niet leuk om de jongens
naar een andere club te zien gaan, maar toen we
hoorden dat Hilversum met een zelfde probleem zat,
hebben we in overleg met Hilversum gekozen voor
een combinatieteam en dat voor zowel Huizen 1 als
voor Huizen 2. We hebben nu in overleg met Hilversum 2 teams kunnen formeren welke hopelijk alle 2
toch landelijk kunnen blijven spelen.

Huizen 3
5e klasse
Kristel Koelewijn
Pim de Keijzer
Pardis Fakiri
Jordy Bredenbeek

Huizen 4
5e klasse
Ruben Tempelaars
Zubeyde Balci
Yoeri Tax
Tom Veerman

Huizen 5
6e klasse
Timo Weinberg
Arianne Boot
Tim Hoek
Louise Kos

Huizen 6
Starters
Thijmen van Dijk
Mod Temmet
Mak Temmet

Huizen 7
Starters
Jasper Tax
Gijs Hoek
Dit zijn de nieuwe teams voor de najaarscompetitie
zoals ze zijn opgegeven bij de bond.
Ik hoop dat iedereen deze samenstelling leuk vind, ik
hoop eigenlijk dat er nog iemand bij komt voor team
7, dan zijn dat er ook weer 3. (vervolg op blz:9)
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(vervolg van blz:8)
Maar het is nu in ieder geval zo dat ook deze jongens
competitie kunnen spelen, het zou niet leuk zijn om
nog een seizoen te moeten wachten.

op tafel 3 en 4 speelde de ratingklasse 2, op tafel 5
speelde de ratingklasse 5. In de tweede zaal speelde
op tafel 6 en 7 de ratingklasse 3, op tafel 8 en 9
speelde de ratingklasse 4 en op de laatste tafel 10
speelde de ratingklasse 6. Een dag onder leiding van
Martin van Groen was begonnen.

De begeleiders zijn nog niet allemaal bekend en ingedeeld, wel is bekend dat team 1 wordt gecoacht
door Jack Fellinga van Hilversum en team 2 door
Henk Oversteege.

Nico, Ruben, Maarten en Sander moesten de eer van
TTV Huizen hoog houden.

Team 3 zal wel weer gecoacht worden door Harry
Kempers, mits zijn gezondheid dat weer toelaat.

Nico en Maarten hadden niet hun beste dag.
In ratingklasse 1 werd Nico 7e en Maarten werd 6e.
Ruben speelde ook in deze hoogste klasse en wist
netjes al zijn wedstrijden te winnen en werd 1e.

Team 4, daar heb ik een goede hoop bij dat ik die
aan Cees Lam kan overdragen. Hij heeft nu geen
landelijk team meer, dus heeft hij nu tijd (denk ik)
voor de afdeling, dan hoeft hij niet meer zo ver weg
met uitwedstrijden.

Sander speelde in ratingklasse 2 en was als derde geplaatste speler een kandidaat voor een beker. Echter
in de 6e en 7e ronde verloor hij zijn partijen, waardoor
hij als 4e eindigde.

Team 5 is nog niet helemaal zeker, want zij spelen nu
in de gewone competitie, maar ik heb wel goede
hoop dat de ouders nog net zo fanatiek zijn en toch
wel mee zullen gaan. Nu kan dat nog wel, als ze het
goed doen en straks hoger kunnen spelen moeten
we misschien iets anders, maar nu hoeft dat in de 6e
klasse nog niet.
Maar het is wel zo dat de familie Hoek nu nog een
zoon heeft die competitie gaat spelen, dus zij moeten het verdelen. Wie gaat daar en wie gaat hier
heen, maar ook daar komen zij volgens mij wel uit.

Een zaterdag om niet te vergeten, maar ik verwacht
wel dat TTV Huizen de volgende keer met meer spelers in de ratingklassen 4, 5 en 6 gaat komen. Meer
foto´s kun je vinden op de site van TTV Huizen.

Bij de starters hoop ik dat het weer zo gaat als vorig
seizoen, dat daar weer de ouders meegaan. Dan is
ook dat probleem weer opgelost en anders moeten
we nog naar een oplossing zoeken, maar als het nodig mocht zijn komt die er ongetwijfeld ook we weer.
Dit was het dan, wat ons voor de najaarscompetitie
weer te wachten staat.
Verder wil ik iedereen een fijne vakantie toewensen
en ik hoop jullie allemaal weer te treffen bij de nieuwe competitie, welke begint in de 2e week van September

Namens de TCJ
Cees Lam
Mini Meerkampen bij TTV Huizen.

Namens de TCJ
Peter vd Broek

Op 29 mei werd de laatste Mini Meerkampen gespeeld bij de TTV Huizen. Onder leiding van Wim
Fassotte werd er in 6 klassen de Mini Meerkampen
gespeeld. TTV Huizen was sterk vertegenwoordigd
met 7 spelers, te weten: Yoeri, Thom, Louise, Celia,
Ariane, Kristel en Pim. (vervolg op blz:10)

Finale Midden Meerkampen.
Op 22 mei werd bij TTV Huizen de finale van de Midden Meerkampen gespeeld. Van in totaal 124 jeugdspelers van 18 clubs waren de finalisten bij TTV Huizen op bezoek om hun laatste achtkamp of zeskamp
te spelen. De wedstrijd begon om 11.00 uur op 10
tafels. Op tafel 1 en 2 speelde de ratingklasse 1,
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(vervolg van blz:9)
Yoeri en Thom speelden in poule 1 en in deze poule
waren de beste spelers ingedeeld. Yoeri had geen
probleem met zijn tegenstanders en werd dan ook
nummer 1 in de poule. Thom verloor 1 wedstrijd
(van Yoeri) en werd nummer 2.

Prima Donna Kaas Ouder-kindtoernooi
Zaterdag 15 mei was het weer zover: het jaarlijkse
Prima Donna Kaas ouder-kindtoernooi. Het was de
bedoeling dat een jeugdlid en een seniorlid (meestal
een ouder) samen speelden en het opnamen tegen
andere koppels. Dit jaar deden er maar liefst 15 koppels mee.

In poule 2 speelden Louise en Celia. De dames speelden een aantal goede wedstrijden, maar waren in
deze poule niet sterk genoeg om met een beker naar
huis te gaan. Louise werd derde en Celia werd vierde,
een goede prestatie van beide dames.
In poule 3 leverde Ariane goede strijd tegen haar tegenstanders. Het kon alle kanten op, maar onder leiding van haar privécoach Peter werd zij toch eerste.
Een prestatie van uitzonderlijke klasse.
Bij de D-kadetten speelden Kristel en Pim. Pim
speelde zoals altijd een aantal solide wedstrijden.
Vanuit achterstand wist hij meestal terug te komen,
om dan de wedstrijd te winnen. Pim werd derde bij
de D-kadetten. Net geen beker verdiend, maar de
volgende keer komt dat wel goed. Kristel was eigenlijk te jong om mee te spelen bij de D-kadetten, maar
de wedstrijdleiding gaf toestemming haar toch mee
te laten spelen. In het begin liep het niet zo lekker,
maar Kristel was al blij dat zij toch mocht spelen. En
wat gebeurde er: Kristel werd tweede bij de Dkadetten, een voortreffelijke prestatie. Zij had een
beker gewonnen, dat had zij zelf niet verwacht.

Uit die koppels hebben we 3 poules samengesteld. In
poule 1 en 2 zaten de spelers met de hoogste rating.
In poule 3, ook wel de gezelligheidspoule, was het
lachen, gieren en brullen. Maar dit betekende niet
dat er in poule 3 niet zo fanatiek gespeeld werd als
bij de andere poules. Vooral de broertjes Tim en Gijs
Hoek konden elkaar uit fanatisme wel eens in de
haren vliegen. De wedstrijden werden als volgt gespeeld: eerst speelden de jeugdleden tegen elkaar,
daarna de senioren en de partij werd afgesloten met
een dubbel. Om te zorgen dat de ene speler geen
voordeel had op de andere, werden er als het moest
punten voorgegeven aan de zwakste speler. Nadat
de poules klaar waren, kon iedereen gewoon doorspelen omdat in de 2e ronde alle nrs. 1 in een poule
werden gestopt, alle nrs. 2 in de volgende poule,
enzovoort. Zo speelde iedereen de hele dag zoveel
mogelijk tegen spelers van eigen sterkte. Nadat alle
wedstrijden gespeeld waren, kwamen Sander en
Cees Lam als winnaars uit de bus. Zij gingen met een
prijsje en de eer naar huis! We hopen dat ze volgend
jaar de titel komen verdedigen en ook hopen we dat
alle andere koppels volgen jaar weer meedoen om
de titel Prima Donna Kaas Ouder en kindtoernooi
winnaar 2011 te veroveren en om er natuurlijk weer
zo’n leuke en sportieve middag als dit jaar van te
maken. (vervolg op blz:11)

Een dag met zeer goed spel door alle spelers en ook
een zeer sportieve dag. Jongens en meisjes, bedankt
en tot de volgende keer. Meer foto´s kun je vinden
op de site van TTV Huizen.
Namens de TCJ
Cees Lam.
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(vervolg van blz:10)

Maxim van der Kaaij
Quinten van Dissel
Tim Pauli
Pardis Faqiri
Kambiz Faqiri
Tim Hoek
Gijs Hoek
Wout de Wit
Arianne Boot
Nico Sentini
Julian Gallar
Chris Eilander

Hier volgt de gehele uitslag:
1) Sander & Cees Lam
2) Louise Kos & Henk Oversteegen
3) Tim & Naomi Hoek
4) Kristel Koelewijn & Marcel Molenaar
5) Pim de Keijzer & Harry Kempers
6) Bart & Kurt Swinkels
7) Yoeri & Henk Tax
8) Timo & Guus Weinberg
9) Arianne & Henk Boot
10) Jasper Tax & Ruben Lam
11) Erik en Frans van Haeften
12) Liquenda Molenaar & Manuela Schuurmans
13) Luchino Zeligman & Gijs Molenaar
14) Ruben & Caroline Templaars
15) Gijs & Wim Hoek

6 juli
15 juli
16 juli
19 juli
11 augustus
21 augustus
22 augustus
24 augustus
27 augustus
8 september
12 september
29 september

14 jaar
16 jaar
14 jaar
13 jaar
16 jaar
11 jaar
9 jaar
17 jaar
12 jaar
17 jaar
11 jaar
16 jaar

Moppen hoek
Penalty
Wat is het verschil tussen een penalty en een biertje?
Een biertje gaat er altijd wel in!
Oranje
Het is oranje en zit op een hek? Verf.
A4tje
Wist je dat bij Brazilië de voetbalmat helemaal bedekt wordt met a4'tjes? Brazilië schijnt op papier
namelijk een goede ploeg te hebben.

Kevin Kos

Voetbal
Waarom neemt een Argentijn altijd een voetbal mee
naar het toilet.
Zij zijn goed in de kleine ruimte

Voor in je Agenda
Wanneer:
juni, juli, augustus
24 augustus
27 augustus
28 augustus
03 september
06 september
11 september
11 september
14 oktober
14 oktober

Wat:
Elke vrijdag open meer info zie website
Start training
Lentink-cup
Opening van het seizoen met een BBQ
Bedrijventoernooi
Start competitie afdeling
Start competitie landelijk
Start competitie afdeling
Recreantentoernooi
??-toernooi (vrije week competitie)
11

Voor wie:
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Senioren

Wie is deze persoon/vrijwilliger?

U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op
voltreffer@ttvhuizen.nl
In de volgende Voltreffer komt de uitslag te staan.
Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot.
Winnaar van de tweede fotowedstrijd is Frank Hagen.
Het was: Patrick Visser.
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1e jeugdteam bedankt,
Dico, Kevin, Wesley, Bart, Wouter, Maarten, Ruben en Quinten,
het was een mooie tijd zolang het duurde. We wisten dat er
een einde zou komen aan het eerste jeugdteam en het einde is
nu daar. Een mooie tijd hebben we achter de rug, een tijd waar
wij met z´n allen van hebben genoten.
We zijn begonnen in de derde klasse en doorgegroeid naar de
tweede klasse, eerste klasse en toen het landelijk in. Van landelijk C direct door naar landelijk B. In het landelijk B enige ervaring opgedaan en toen door naar de hoogste klasse, landelijk A.
In deze klasse hebben we een aantal seizoenen meegedraaid
met als laatste de kampioenspoule waar Huizen 1 uiteindelijk vierde werd van Nederland. Een topprestatie die al
lange tijd niet meer bij de TTV Huizen is neergezet.
Kevin heeft een aantal seizoenen mee gespeeld met het eerste team en heeft de jongens opgeleid, op dit ogenblik
speelt Kevin Landelijk C.
De geschiedenis leert ons dat Dico als eerste het team heeft verlaten, daar hij ging werken en geen plaats meer kon maken voor het
jeugdtafeltennis. Dico was een uitstekende en zeer sterke
jeugdspeler, een speler waar de tegenstander rekening mee moest
houden.
Als ingehuurde kracht vanuit TTV Almeerspin kwam Wesley ons
team versterken. Wesley, een speler met een strakke slag en een
hoge effectiviteit. Wesley mocht na een aantal jaren niet meer
meespelen, omdat hij de junioren ontgroeid was. Wij hebben genoten van zijn verhalen in de auto.
Bart en Wouter van de TTV Trias uit Twello waren de nieuwe krachten
voor het eerste jeugdteam. Bart en Wouter, spelers van de TTV Trias
speelden al op het landelijk niveau en waren de perfecte keuze. Een
leuk stel jongens die allebei zeer goed kunnen tafeltennissen. Jongens
met het hart op de goede plaats, een aanwinst voor ons team. We
speelden om en om de thuiswedstrijden bij Trias en Huizen. We werden bijna kampioen landelijk A in deze combinatie, maar helaas net
niet.

De laatste speler die ons team heeft versterkt,
was Maarten.Hij volgde Bart en Wouter op.
Wij kwamen in contact met Maarten via de
Nationale Jeugdmeerkampen. Maarten speelde
landelijk B en was op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Maarten, een speler met een zeer
constant spel.
Hij wist van de beste spelers te winnen.
(vervolg op blz:14)
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(vervolg van blz:13)
Ruben en Quinten waren de constante factor in het team. Quinten, nog jong met een zeer grote ambitie en Ruben,
een speler die speelde om te winnen en zelfs uit verslagen positie een vijfsetter wist te winnen.

In de laatste samenstelling, MAARTEN, QUINTEN en RUBEN, werden de jongens vierde van Nederland,
een prestatie van ongekende klasse.

Het team ging uit elkaar, daar er niets hoger meer te halen was voor het team. Maarten ging weer spelen bij TTV
Woerden, waar hij vandaan kwam, Ruben gaat 1e klasse spelen bij de senioren en Quinten gaat met het jeugdteam
van Elan nog een keer proberen om kampioen van Nederland te worden.
Ik wil alle jongens bedanken voor een onvergetelijke tijd. Ik kan iedereen aanraden een keer zo´n tijd mee te maken. De jongens en ik willen alle begeleiders, trainers, ouders en iedereen die ons heeft geholpen hartelijk danken
voor de goede tijd. Als allerlaatste willen wij nog onze sponsor DE GROOT Verzekeringen in Huizen en de TTV Huizen bedanken voor de geboden mogelijkheden.

Cees Lam
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